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Nazwa nadana zamówieniu: 

 

ZAKUP I DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarnowo Podgórne, dnia 08 stycznia 2018 roku 

 



Strona 2 z 36 
 

Spis treści 

Rozdział 1. Informacje wprowadzające.    

Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia.   

Rozdział 3. Termin wykonania zamówienia, warunki płatności, rozliczenia. 
    

Rozdział 4. Warunki udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 
    

Rozdział 5. Zasady składania oświadczeń i dokumentów.  
 
Rozdział 6.          Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
                             oraz brak podstaw wykluczenia.  

  

Rozdział 7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania  
oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się  

                            Z Wykonawcami.  
      
Rozdział 8. Wymagania dotyczące wadium.     

Rozdział 9. Termin związania ofertą.                                              

Rozdział 10. Opis sposobu przygotowywania ofert.     

Rozdział 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.  

Rozdział 12. Opis sposobu obliczenia ceny.    

Rozdział 13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag          
  tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

Rozdział 14. Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia Umowy 
                            w sprawie zamówienia publicznego.    
                
Rozdział 15. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od 
Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.  
  

Rozdział 16.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie 
zamówienia.                                           

Rozdział 17. Podwykonawcy.                                                                             

Rozdział 18. Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.    

    

 



 
 

Strona 3 z 36 

 

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego upoważnionego: 

Komunikacja Gminy Tarnowo Podgórne TPBUS Sp. z o.o. 

ul. Rokietnicka 23, 62-080 Tarnowo Podgórne 

NIP: 777-22-97-363      

Regon: 631230993 

faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: +48 61 8147 137 

strona internetowa: www.bip.tpbus.com.pl/przetargi 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia: 

2.1. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1759), zwanej dalej „ustawą Pzp”, przepisy 

wykonawcze wydane na jej podstawie oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą Pzp, przepisy ustawy z 

dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny.  

2.2 Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39  

i nast. ustawy Pzp o wartości szacunkowej przekraczającej równowartość kwoty określonej w przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  

2.3. Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy Prawa zamówień publicznych, Komunikacja Gminy Tarnowo 

Podgórne TPBUS Sp. z o.o. został upoważniony przez biorące udział w niniejszym zamówieniu 

podmioty do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia w ich imieniu i na ich rzecz. Wykaz 

Zamawiających, biorących udział w zamówieniu wspólnym zawiera Załącznik nr 10 do SIWZ.  

2.4.  Zamawiający upoważniony zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1759), zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

3. Przedmiotem postępowania jest zakup i dostawa oleju napędowego na potrzeby Zamawiającego 

upoważnionego i podmiotów wskazanych w Załączniku nr 10 do SIWZ.  

4.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Rozdziale 2 niniejszej Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia w Załączniku nr 1 do SIWZ.  

5.     Informacje dodatkowe: 

           5.1.Zamawiający upoważniony nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 

67 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 

         5.2. Zamawiający upoważniony nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

         5.3. Zamawiający upoważniony nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

         5.4. Zamawiający upoważniony dopuszcza składanie ofert częściowych. 

         5.5. Zamawiający upoważniony nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

         5.6. Zamawiający upoważniony przewiduje prawo opcji na podstawie art. 34 ust. 5 pzp. 

         5.7. Zamawiający upoważniony nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia 

treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

         5.8. Zamawiający  upoważniony nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 

         5.9. Zamawiający upoważniony informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia Wykonawcy 

Rozdział 1. Informacje wprowadzające.  
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umowy zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

        5.10. Zamawiający upoważniony nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

 

6.     Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia terminy mają następujące znaczenie: 

Zamawiający upoważniony  
Komunikacja Gminy Tarnowo Podgórne TPBUS Sp. z o.o., ul. Rokietnicka 23, 
62-080 Tarnowo Podgórne  

Zamawiający  
Zamawiający upoważniony wraz z podmiotami określonym w Załączniku nr 10 
do SIWZ.  

Postępowanie 
 

Uważa się postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie 
niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

SIWZ niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Ustawa Pzp 
ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  
z 2017 r., poz. 1759) 

Zamówienie 
 

Należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został  
w sposób szczegółowy opisany w Rozdziale 2 SIWZ oraz w Załączniku nr 1 
do SIWZ.  

Wykonawca 
osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, 
złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 

Kod CPV oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień 

Umowa 
Oznacza umowę w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawartą między 
Zamawiającym a Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza. 

Umowa o podwykonawstwo 

Oznacza umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której 
przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część 
zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez Zamawiającego 
Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą). 

Płatnik 
Zamawiający upoważniony oraz podmioty wskazane w Załączniku nr 10 do 
SIWZ 

 

 

 

 

 

1. Przedmiotem postępowania jest „Zakup i dostawa oleju napędowego”. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie dla Części I i Części II na zasadach i 

warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącej Załącznik Nr 8 do SIWZ.   

3. Wykonawca gwarantuje, że sprzedawane i dostarczane paliwo będzie spełniało wymogi jakościowe 

określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie 

wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1680) oraz Rozporządzenia 

Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia.  
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Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących  

zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, których będą stosowane ciężkie 

oleje opałowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2008)   i wymogi określone w Polskich Normach PN-EN 590 

dla oleju napędowego, jak również muszą być zgodne z nowelizowanymi w trakcie dostaw normami 

i przepisami. 

4. Dostawy będą realizowane przez Wykonawcę autocysternami wyposażonymi w legalizowane 

przepływomierze na koszt i ryzyko Wykonawcy, w ilościach, terminach i parametrach określonych 

przez Zamawiającego. Cysterny samochodowe muszą spełniać wymagania określone w Ustawie z 

dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1834). 

5. Wykonawca będzie dostarczał paliwo do zbiornika Zamawiającego w wyznaczonym terminie. 

 Przedmiot zamówienia składa się z 2 części: 

a) Część I – zamówienie obejmuje zakup i dostawę oleju napędowego w planowanej ilości 

760.000 litrów do stacji paliw Zamawiającego zlokalizowanej w Tarnowie Podgórne, przy ul. 

Rokietnickiej 23, 62-080 Tarnowo Podgórne w okresie od 16.03.2018 roku do 15 marca 2019 

roku, zgodnie z informacją wskazaną w Załączniku nr 1 do SIWZ. Wielkość pojedynczej 

dostawy nie będzie mniejsza niż 6.000 litrów i większa niż 12.000 litrów. 

b) Część II – zamówienie obejmuje zakup i dostawę oleju napędowego w planowanej ilości 

270.000 litrów do stacji paliw Zamawiającego zlokalizowanej w Tarnowie Podgórne, przy ul. 

Zachodniej 4, 62-080 Tarnowo Podgórne w okresie od 16.03.2018 roku do 15.03.2019 roku, 

zgodnie z informacją wskazaną w Załączniku nr 1 do SIWZ. Wielkość pojedynczej dostawy 

nie będzie mniejsza niż 3.000 litrów i większa niż 4.500 litrów. 

Zamawiający upoważniony przewiduje prawo opcji na podstawie art. 34 ust. 5 pzp w wysokości do 20 % 

zamówienia podstawowego. Dodatkowy zakres stanowi uprawnienie Zamawiającego, z którego może, ale 

nie musi skorzystać poprzez złożenie oświadczenia woli  w tym zakresie – w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności – wobec Wykonawcy. 

6. Zamawiający upoważniony nie przewiduje dostawy w święta oraz dni ustawowo wolne od pracy. 

Dla Części I przedmiotu zamówienia, a dostawy będą przyjmowane w dni robocze i soboty od godz. 

08:00 do 22:00. Dla Części II przedmiotu zamówienia dostawy będą przyjmowane w dni robocze od 

godz. 08:00 do 14:00. 

7. Zamawiający upoważniony wymaga, aby poszczególne dostawy odbywały się w terminie nie 

dłuższym niż 48 godzin od momentu złożenia przez Zamawiającego zamówienia 

8. Zamawiający upoważniony wskazuje następujące adresy dostaw dla poszczególnych części 

przedmiotu zamówienia: 

- Część I przedmiotu zamówienia  – ul. Rokietnicka 23, 62-080 Tarnowo Podgórne; 

- Część II przedmiotu zamówienia  – ul. Zachodnia 4, 62-080 Tarnowo Podgórne; 

9. Zamawiający upoważniony dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w odniesieniu do 

jednej lub wszystkich części zamówienia. 
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10. Pomiar ilości przyjmowanego paliwa będzie odbywać się na legalizowanym zbiorniku. Zbiornik 

posiada wymagane prawem cechy oraz terminy legalizacyjne i spełnia wymogi określone w 

Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe 

dalekosiężne służące do transportu ropy i produktów naftowych i ich usytuowanie (tekst jednolity 

ogłoszony obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2014r. (Dz. U. z 2014 r.  poz. 

1853). 

11. Urządzenia pomiarowe Zamawiającego spełniają przepisy Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 

dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie wymogów jakimi powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe 

oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli 

metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (tekst jednolity ogłoszony obwieszczeniem Ministra 

Gospodarki z dnia 21 maja 2014r. (Dz.U. z 2014 r. poz.1094). 

9.         Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg. wspólnego słownika zamówień CPV: 

09134100-8 Olej napędowy  

 

  

 

 

1. Termin realizacji zamówienia:  

a) od 16 marca 2018 roku do 15 marca 2019 roku – dla Części I przedmiotu zamówienia; 

b) od 16 marca 2018 roku do 15 marca 2019 roku – dla Części II przedmiotu zamówienia; 

2. Wykonawca dostarczy odpowiednie faktury VAT, wystawione na poszczególnych Płatników 

oddzielnie. 

3. Wszystkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będą dokonywane w PLN. 

 

 

 

 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez Zamawiającego  

w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.  

2. Warunki udziału w postępowaniu.  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału  

w postępowaniu, dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów, 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 

Rozdział 3. Termin wykonania zamówienia, warunki płatności, rozliczenia. 

 

Rozdział 4. Warunki udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.  
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c) zdolności technicznej lub zawodowej. 

- określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.  

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu 

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

5. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia. 

6.  Określenie warunków udziału w postępowaniu. 

     6.1.  Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący posiadania kompetencji lub 

uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 

przepisów, o którym mowa w Rozdziale 4 pkt 2 lit. a) SIWZ, jeżeli wykaże, że:  

                  posiada aktualną koncesję na obrót paliwami płynnymi wydaną na podstawie Ustawą z dnia 10 

kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017r., poz. 220), potwierdzającą posiadanie 

uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie obrotu paliwami płynnymi.  

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten z Wykonawców składających 

ofertę wspólną, który w ramach konsorcjum będzie odpowiadał za realizację zadań objętych 

koncesją. 

    6.2.   Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub 

finansowej, o którym mowa w Rozdziale 4 pkt 2 lit. b) SIWZ, jeżeli wykaże, że: 

                jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia: 

              - dla Części I przedmiotu zamówienia w wysokości 1.500.000 PLN (słownie: jeden milion 

pięćset tysięcy złotych 00/100); 

              - dla Części II przedmiotu zamówienia w wysokości 500.000 PLN (słownie: pięćset tysięcy 

złotych 00/100). 

   6.3.  Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub 

zawodowej, o którym mowa w Rozdziale 4 pkt 2 lit. c) SIWZ, jeżeli wykaże, że: 

   posiada odpowiednie doświadczenie, tj. że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat 

przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 

tym okresie, co najmniej dwie dostawy paliwa o wartości każdej z dostaw 

   - dla Części I przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 2.000.000,00 PLN brutto    

- dla Części II przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż  700.000,00 PLN brutto  
7. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,  

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać 

na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

8. Zamawiający jednocześnie informuje, że „stosowna sytuacja”, o której mowa  

w punkcie 7 powyżej wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 

8.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 
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tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.   

8.2. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 

na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 

w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy 

stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich 

zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: 

A. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

B. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 

C. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

D. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje dostawy, których wskazane zdolności dotyczą.  

„Zobowiązanie innego podmiotu” powinno być złożone w oryginale. Może ono być złożone  

w formie pisemnego oświadczenia innego podmiotu, ale również w postaci innych 

dokumentów (np. umowa przedwstępna, umowa generalna o współpracy). Istotne jest, aby  

z treści przedłożonych dokumentów Zamawiający pozyskał informacje, o których mowa 

punktach A, B, C i D powyżej.  

 „Zobowiązanie innego pomiotu” powinno wskazywać w sposób jednoznaczny  

i bezwarunkowy wolę innego podmiotu udostępnienia swoich zasobów Wykonawcy 

ubiegającemu się o udzielenie zamówienia publicznego.  

8.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja ekonomiczna lub finansowa, pozwalają na 

wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, 

czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 

ust. 1 pkt 13-22  ustawy Pzp.  

8.4. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu 

do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale 6 pkt. 5 lit. (a – i) SIWZ.  

8.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa 

podmiotu, o którym mowa w pkt .7 powyżej niniejszego Rozdziału SIWZ, nie potwierdza 

spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego 

podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie 

określonym przez Zamawiającego: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże sytuację finansową lub ekonomiczną, o której mowa w Rozdziale 4  pkt 6.2. 

SIWZ.  

8.6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za 

szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 
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zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.  

9. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

9.1. Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie 

wykazał braku podstaw wykluczenia; 

9.2. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 

250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. 

U. z 2016 poz. 1137, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 

2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176, 1170 i 1171 oraz z 2017 r. poz. 60 i 

1051), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. - Kodeks karny, 

c) skarbowe, 

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769). 

9.3. Wykonawcę,  jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w pkt 9.2. Rozdziału 4 SIWZ;  

9.4. Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, 

opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

9.5. Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 

wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega 

wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i 

niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej  „kryteriami selekcji”, lub który zataił te 

informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

9.6. Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje 

podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

9.7. Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 

zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 
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9.8. Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub 

którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia,  

o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu 

takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 

wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału  

w postępowaniu; 

9.9. Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu 

zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

9.10. Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania 

się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r.  

o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 1541 oraz z 2017 r. poz. 724 i 933); 

9.11. Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania 

się o zamówienia publiczne; 

9.12. Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy  

z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 

1089 i 1132), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

10. Zamawiający upoważniony nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp. 

             

 

 

 

1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie 

wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej 

zwanego „jednolitym dokumentem”). Informacje zawarte w jednolitym dokumencie stanowią 

wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  

w postępowaniu.  

2. Jednolity dokument w formatach .DOC oraz .PDF stanowią odpowiednio Załącznik nr 4 do SIWZ 

i Załącznik nr 5 do SIWZ.  

UWAGA! 

Wypełniając jednolity dokument, należy kierować się wskazówkami zawartymi  

w Instrukcji wypełniania jednolitego dokumentu, która stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ 

W przypadku wypełniania jednolitego dokumentu należy uwzględnić obowiązujące przepisy ustawy 

Rozdział 5. Zasady składania oświadczeń i dokumentów. 
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z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1759). 

3. Wykonawca winien wypełnić w jednolitym dokumencie informacje wymagane w: 

a) Części II formularza– Informacje dotyczące wykonawcy – Sekcja A, B, C i D.  

b) Części III formularza– Podstawy wykluczenia – Sekcja A, B, C, D 

c) Części IV formularza – Kryteria kwalifikacji – Sekcja α 

d) Części VI formularza – Oświadczenia końcowe 

 

UWAGA! 

W Części IV Sekcji A (Kompetencje) w pkt 1) - należy wypełnić informacje dot. koncesji na 

prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami płynnymi, adekwatnie do 

wymogów określonych w tym zakresie przez Zamawiającego w opisie warunku udziału  

w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale 4 pkt 6.1. SIWZ.   

W  Części IV Sekcji B (Sytuacja ekonomiczna i finansowa) w pkt 5) - należy wypełnić 

informacje dot. ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności, adekwatnie do wymogów określonych w tym zakresie przez Zamawiającego  

w opisie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale 4 pkt 6.2. SIWZ. 

W  Części IV Sekcji C (Zdolność techniczna i zawodowa - należy wypełnić informacje dot. 

wykazu dostaw, adekwatnie do wymogów określonych w tym zakresie przez Zamawiającego  

w opisie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale 4 pkt 6.3. SIWZ. 

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 

wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich 

zasoby,  warunków udziału w postępowaniu, składa także dla każdego z tych podmiotów odrębny 

formularz jednolitego dokumentu, zawierający informacje wymagane  

w  Części II Sekcja A i B, w Części III Sekcja A, B, C, D i w Części IV Sekcja α oraz w Części VI, 

należycie wypełniony i podpisany przez te podmioty.  

5. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także 

dla każdego z tych podwykonawców odrębny formularz jednolitego dokumentu, zawierający 

informacje wymagane w Części II Sekcja A i B, w Części III Sekcja A, B, C, D i w Części IV 

Sekcja α oraz w Części VI.  

6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zmówienie przez Wykonawców, każdy z Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie składa odrębny  formularz jednolitego dokumentu, 

zawierający informacje wymagane w Częściach II, III, IV Sekcja α i VI. Dokumenty te powinny 

potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w 

zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

oraz brak podstaw wykluczenia.  

7. Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte  
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w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

8. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.  

9. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający upoważniony przed udzieleniem zamówienia 

wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie 

krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.  

10. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których 

mowa w paragrafie 2 (tj. dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale 6 pkt 1 lit. a) oraz pkt 2 lit. a) SIWZ),  

w  paragrafie 5 (tj. dokumentów i oświadczeń składanych w celu potwierdzenia braku podstaw 

wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale 6 pkt 5 SIWZ)  

i paragrafie 7 (tj. dokumentów i oświadczeń składanych w celu potwierdzenia braku podstaw 

wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu przez Wykonawcę mającego siedzibę lub 

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w Rozdziale 6  

pkt 7.1. - 7.3. SIWZ) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1126) - dalej zwanego „rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.”, które stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ, w formie elektronicznej 

pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, 

Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia 

lub dokumenty.  

11. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa  

w paragrafie 2 (tj. dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału  

w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale 6 pkt 1 lit. a) oraz pkt 2 lit. a) SIWZ), w paragrafie 5 

(tj. dokumentów i oświadczeń składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia 

wykonawcy z udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale 6 pkt 5 SIWZ) i paragrafie 7 

(tj. dokumentów i oświadczeń składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia 

Wykonawcy z udziału w postępowaniu przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce 

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w Rozdziale 6  pkt 7.1.  – 

7.3. SIWZ) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku, które znajdują się  

w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych 

przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych 

oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.  

12. W przypadku, o którym mowa w pkt 10 powyżej niniejszego Rozdziału SIWZ Zamawiający może 

żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę  

i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.  

13. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku 
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dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega 

Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, 

składane są w oryginale.  

14. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku, inne 

niż oświadczenia, o których mowa w pkt 13 powyżej niniejszego Rozdziału SIWZ, składane są  

w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem”.  

Za oryginał uważa się oświadczenie lub dokument złożone w formie pisemnej lub w formie 

elektronicznej podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym.  

15. Poświadczenia „za zgodność z oryginałem” dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na 

którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się  

o udzielenie zmówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego  

z nich dotyczą.   

16. Poświadczenie „za zgodność z oryginałem” następuje w formie pisemnej lub w formie 

elektronicznej podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. W przypadku poświadczenia „za zgodność z oryginałem” kopii dokumentów przez 

osobę(y) nie wymienione w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy wraz 

z ofertą złożyć stosowne Pełnomocnictwo.  

17. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  

18. UWAGA! 

W przypadku, gdy ofertę podpisuje jeden ze wspólników spółki cywilnej do oferty należy 

załączyć pełnomocnictwo udzielone przez pozostałych wspólników do złożenia oferty  

w niniejszym postępowaniu.  

 

19. Jeżeli Wykonawca nie złoży jednolitego dokumentu, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, lub innych 

dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są 

niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego upoważnionego 

wątpliwości, Zamawiający upoważniony wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub 

do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, 

uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo 

konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

 

Uzupełniane oświadczenia muszą zostać złożone w oryginale. Uzupełnianie dokumenty mogą 

zostać złożone  w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” odpowiednio 

przez podmioty, których dotyczą. Dokumenty i oświadczenia przesłane faksem muszą zostać 

dostarczone również w formie pisemnej przed upływem terminu wyznaczonego przez 

Zamawiającego.  
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20. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, 

Zamawiający upoważniony wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że 

mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania.  

21. Zamawiający upoważniony wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia 

wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.  

22. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości 

Zamawiającego upoważnionego, może on zwrócić się do bezpośrednio do właściwego podmiotu, na 

rzecz którego dostawy były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.  

23. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający upoważniony może na każdym etapie postępowania wezwać 

Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli 

zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio świadczenia lub dokumenty nie 

są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.  

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający upoważniony przed udzieleniem zamówienia 

wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie 

krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów, 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia: 

    1.   W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu 

dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,  

o którym mowa w Rozdziale 4 pkt 6.1 SIWZ, Zamawiający żąda od Wykonawcy: 

a) aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami płynnymi, 

wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku 

– Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017r., poz. 220.), potwierdzającej posiadanie uprawnień do 

prowadzenia działalności w zakresie obrotu paliwami płynnymi. 

2.  W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu 

dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w Rozdziale 4 pkt 6.2 

SIWZ, Zamawiający żąda od Wykonawcy: 

a) dokumentów  potwierdzających,  że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej  

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 

określoną przez Zamawiającego.  

3. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu 

dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w Rozdziale 4 pkt. 6.3 

SIWZ, Zamawiający żąda od Wykonawcy: 

 
Rozdział 6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 
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a) wykazu dostaw, zgodnego z treścią Załącznika nr 11 do SIWZ, potwierdzającego,  że Wykonawca 

wykonał min. 2 dostawy, o których mowa w Rozdziale 4 pkt. 6.3, w okresie trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie o wartości: 

 - dla Części I przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 2.000.000,00 PLN brutto         

-  dla Części II przedmiotu zamówienia o wartości  nie mniejszej niż  700.000,00 PLN brutto  
 wraz z dowodami określającymi, daty wykonania dostaw i nazwy podmiotów, na rzecz których 

dostawy zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie, przy cym dowodami, o których mowa są referencje, bądź 

inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane lub są 

wykonywane. Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw powinny być wydane nie 

wcześniej niż trzy miesiące przed upływem składania ofert..  

    3.    Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może załączyć dokumentów dotyczących sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, 

który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku 

udziału w postępowaniu.  

   4.  Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału  

w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg 

średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski 

(Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu  

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.  

  5.  W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, 

Zamawiający żąda następujących dokumentów i oświadczeń:  

 a)    informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 

ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez 

Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

b)     zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie 

zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z 

właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

c)     zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego 

dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w 

sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

d)     odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
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jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 

e)    oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 

ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – 

dokumentów  potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 

f)      oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 

zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne; 

g)     oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa 

w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716); 

i)   oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć 

wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

6.     Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie 

internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 

ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje 

Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 

Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia  

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa  

w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.  

7.     Dokumenty podmiotów zagranicznych: 

               7.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 pkt 5 SIWZ: 

a)  lit. a) -  składa informację z odpowiedniego rejestru albo,  w przypadku braku takiego rejestru, 

inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, 

w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 

osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 

13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy PZP – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert; 

b)  lit. b), c) i d) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

                 -  nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne      

albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz  

z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 
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                -  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

7.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa  

w pkt 7.1. powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 

Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 

oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym 

ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 

Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym powinny być wystawione w terminach 

odpowiednich dla dokumentów wymienionych w pkt. 7.1. niniejszego Rozdziału SIWZ.  

7.3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający  może 

zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania lub miejsca zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie 

niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.  

7.4. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby 

mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument 

wskazany w pkt 5 lit. a) niniejszego Rozdziału SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt 7.1. 

lit. a) niniejszego Rozdziału SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust.5 pkt 

6 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał 

dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym 

oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 

względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o których mowa w zdaniach 

poprzedzających powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert.  

         7.5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może 

zwrócić się do właściwych organów  kraju, w którym  miejsce zamieszkania ma osoba, której 

dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.  

         8.    Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 

ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte 

przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić 

naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie 

pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu 

faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 

organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub 

przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania 

pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono 

prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął 

określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.        

       9.  Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 
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ust. 8 ustawy Pzp.  

     10.      Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 

dokumentów wymienionych w Rozdziale 6 pkt 5 lit. (a – i) SIWZ.      

     11.    Jeżeli treść informacji przekazanych przez Wykonawcę w jednolitym dokumencie odpowiada 

zakresowi informacji, których Zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów, Zamawiający 

może odstąpić od żądania tych dokumentów od Wykonawcy. W takim przypadku dowodem 

spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia 

są odpowiednie informacje przekazane przez Wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na 

których zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy 

Pzp, w jednolitym dokumencie.    

 

12.     Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, które należy dołączyć do oferty: 

1) Formularz ofertowy – Załącznik Nr 2 do SIWZ; 

2) Formularz cenowy  - Załącznik Nr 3 do SIWZ; 

3) Jednolity dokument – Załącznik Nr 4 do SIWZ  

4) Pełnomocnictwo - jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Pełnomocnictwo może być złożone 

w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez notariusza.  

5) Oświadczanie o poleganiu na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej 

lub ekonomicznej innych podmiotów – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Załączniku Nr 2 do 

SIWZ. 

6) Dowód wniesienia wadium. 

7) Jeżeli Wykonawca będzie polegać na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, musi udowodnić Zamawiającemu, 

że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,  

w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (na zasadach opisanych w Rozdziale 4 pkt 

8 niniejszej SIWZ).   

 

 

 

 

 

1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym upoważnionym a Wykonawcami odbywa się 

zgodnie z wyborem Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy 

z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113), osobiście, za 

pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej  

w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.  

z 2016 r., poz. 1030).  

2. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie 

Rozdział 7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych 

do porozumiewania się z Wykonawcami.  
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winny być składane na adres: Komunikacja Gminy Tarnowo Podgórne TPBUS Sp. z o.o., ul. 

Rokietnicka 23, 62-080 Tarnowo Podgórne.  

Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą 

elektroniczną winny być kierowane na adres: inwestycje@tpbus.com.pl  

3. Jeżeli Zamawiający upoważniony lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę, 

Zamawiający uzna, że korespondencja wysłana przez Zamawiającego na numer faksu/adres poczty 

elektronicznej podany przez Wykonawcę w ofercie, została Wykonawcy doręczona w sposób 

umożliwiający zapoznanie się z jej treścią. 

4. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego upoważnionego do porozumiewania się z Wykonawcami 

jest: w kwestiach formalnych i merytorycznych: Waldemar Wereszczyński , tel. 61-8146-792, e-mail: 

zarzad@tpbus.com.pl.                                       

Jednocześnie Zamawiający upoważniony informuje, że przepisy ustawy Pzp nie pozwalają na 

jakikolwiek inny kontakt – zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawionymi do 

porozumiewania się z Wykonawcami – niż wskazany w niniejszym Rozdziale SIWZ. Oznacza 

to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim,  

w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.  

5. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.  

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego upoważnionego o wyjaśnienie treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, kierując wniosek na adres: Komunikacja Gminy Tarnowo 

Podgórne TPBUS Sp. z o.o., ul. Rokietnicka 23, 62-080 Tarnowo Podgórne. Zamawiający 

upoważniony prosi o przekazywanie pytań drogą elektroniczną (na adres wskazany w pkt 3 powyżej 

niniejszego Rozdziału SIWZ) w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania wyjaśnień.  

7. Zamawiający upoważniony niezwłocznie udzieli wyjaśnień na wszelkie zapytania związane z treścią 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jednak nie później niż na 6 dni przed upływem 

terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego upoważnionego nie później niż do końca dnia, 

w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynie po 

upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 9 powyżej niniejszego Rozdziału SIWZ, 

lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 

wniosek bez rozpoznania.  

9. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienia 

treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

10. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający upoważniony przekaże Wykonawcom, którym 
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przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania oraz 

zamieści na stronie internetowej, na której jest udostępniona Specyfikacja.  

11. Pisemne odpowiedzi na złożone zapytania staną się integralną częścią Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWIZ a treścią 

udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 

oświadczenie lub wyjaśnienie Zamawiającego upoważnionego.  

12. W toku badania i oceny ofert Zamawiający upoważniony, na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp,  

może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.  

13. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, może przed 

upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Dokonaną zmianę treści Specyfikacji Zamawiający udostępni na stronie internetowej 

www.bip.tpbus.com.pl/przetargi. 

14. Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia  

o zamówieniu, Zamawiający upoważniony przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 

ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą 

elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej  

w dyrektywie.  

15. Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nieprowadzącej do 

zmiany treści ogłoszenia o zmówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian  

w ofertach, Zamawiający upoważniony przedłuża termin składania ofert i informuje o tym 

Wykonawców, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, oraz zamieszcza 

informację na stronie internetowej www.bip.tpbus.com.pl/przetargi. Przepis art. 38 ust. 4a ustawy 

Pzp stosuje się odpowiednio.  

16. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, w związku z czym wszelka korespondencja 

składana w trakcie postępowania między Zamawiającym  a Wykonawcami musi być sporządzona w 

języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz  

z tłumaczeniem na język polski.  

17. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający upoważniony udostępni Załączniki nr 3,4,8 i 13 do SIWZ  

w wersji edytowalnej pozwalającej na ich komputerowe wypełnienie. 

 

 

 

 

1. Każdy Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości: 

- dla Części I przedmiotu zamówienia – 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100); 

- dla Części II przedmiotu zamówienia – 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100); 

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

Rozdział 8. Wymagania dotyczące wadium. 
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1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym 

że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016r., poz. 

359).  

3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego w Banku ING Bank Śląski Oddz. Tarnowo Podgórne  nr 79 1050 1533 1000 0022 

1049 1441. Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć 

wraz z ofertą. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium – przetarg na: Zakup i dostawa 

oleju napędowego – Część …. przedmiotu zamówienia”. 

4. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w Rozdziale 

11 pkt 1 SIWZ.  

5. Wadium wnoszone w innych, dopuszczonych przez Zamawiającego formach, należy złożyć wraz z 

ofertą, w oryginale, w osobnej kopercie, opisanej w następujący sposób: Komunikacja Gminy 

Tarnowo Podgórne TPBUS Sp. z o.o. ul. Rokietnicka 23, 62-080 Tarnowo Podgórne, „Wadium – 

przetarg na: Zakup i dostawa oleju napędowego – Część …. przedmiotu zamówienia”. 

6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument 

powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące 

elementy: 

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), 

gwaranta/poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich 

siedzib; 

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem; 

c) kwotę gwarancji/poręczenia; 

d) termin ważności gwarancji/poręczenia; 

e) bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie, zgłoszone przez Zamawiającego  

w terminie związania ofertą,  zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłaty na rzecz 

Zamawiającego pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 

ustawy Pzp tj.: 

 jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 

- odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych  

w ofercie, 

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn   

leżących po stronie Wykonawcy.  

 jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a 

Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, 

oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie 
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wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, 

co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako 

najkorzystniejszej.  

f) gwarancja/poręczenie winno być nieodwołalne i bezwarunkowe; 

g) gwarancja/poręczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

h) wszelkie spory dotyczące gwarancji/poręczenia podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem 

Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby 

Zamawiającego; 

i) jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji/poręczenia nie był krótszy 

niż okres związania ofertą.                                                             

7. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na 

rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 3 powyżej niniejszego Rozdziału 

SIWZ, przed upływem terminu składania ofert tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako 

ostateczny termin składania ofert.  

8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy 

zostanie odrzucona.  

9. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg 

średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski 

(Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej.  

10. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formach, o których mowa w pkt 2 ppkt 2 -5 niniejszego 

Rozdziału SIWZ (w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 ustawy Pzp) i kwota wadium 

zostanie w tych formach określona w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg 

średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski 

(Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej.      

11. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 16 niniejszego Rozdziału SIWZ.  

12. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium 

niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed 

upływem terminu składania ofert. 

14. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium 

na podstawie pkt 12 powyżej, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 

Zamawiającego.  

15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, 

o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.  

1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie 
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wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co 

spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.  

16. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została 

wybrana: 

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych  

w ofercie; 

2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy.  

17. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowa na rachunku bankowym  

i zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty 

prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

bankowy wskazany przez Wykonawcę.  

 

 

 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 

się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w Rozdziale 11 pkt 1 niniejszej SIWZ.  

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 

oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.  

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 

okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na 

przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest 

po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia 

dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.  

5. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli Wykonawca nie 

wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą.  

 

 

 

 

1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza 

składania oferty w postaci elektronicznej.  

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i Zamawiający  nie wyraża 

zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów w jednym z języków powszechnie 

używanych w handlu międzynarodowym.  

3.     Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  

4.     Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ.  

Rozdział 9. Termin związania ofertą.  

Rozdział 10. Opis sposobu przygotowywania ofert.  
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5.     Wzór formularza oferty stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.  

6. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą 

i czytelną techniką. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty, zgodnie 

z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub w innym dokumencie, właściwym dla 

danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

7. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo.  

Pełnomocnictwo może być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność  

z oryginałem” przez notariusza.  

8. Podpisy Wykonawcy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób 

pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem  

i nazwiskiem osoby podpisującej. 

9. Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez Wykonawcę w ofercie        

błędy i omyłki w zapisach – przed jej złożeniem – poprawia się przez skreślenie dotychczasowej treści 

i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki przez osoby 

podpisujące ofertę i zamieszczenie daty dokonania poprawki.  

10.   Ofertę należy przygotować tak, aby z zawartością oferty nie można było zapoznać się przed 

upływem terminu składania ofert.  

11.    Zaleca się, aby Wykonawca zbroszurował ofertę oraz aby wszystkie kartki oferty były 

ponumerowane, parafowane i spięte w sposób  uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek  

z dokumentów oferty.  

12. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie 

załączników do niniejszej SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz 

opisu kolumn i wierszy. 

13.     Na ofertę składają się następujące oświadczenia: 

a) wypełniony Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 2 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu 

zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji 

zamówienia, zobowiązanie dotyczące terminu płatności faktur, oświadczenie o okresie 

związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez 

zastrzeżeń, a także informację, którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć 

podwykonawcy. 

b) wypełniony Formularz cenowy, sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 3 do SIWZ.  

c) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 5 niniejszej SIWZ.  
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14. Wymaga się, aby oferta była złożona w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu zabezpieczonym 

przed otwarciem, bez uszkodzenia, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści do chwili 

jej otwarcia. Zamkniętą kopertę lub inne opakowanie należy oznaczyć:  

 

 

 

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.  

15. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.  

16. Czynność wycofania jak i zmiany oferty może dokonać wyłącznie osoba uprawniona do działania  

w imieniu Wykonawcy.  

17. W przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę wycofuje. 

Oświadczenie o wycofaniu oferty, Wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym 

opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie: 

 

 

 

Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres Wykonawcy, treść 

oświadczenia Wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub osób uprawnionych do 

reprezentowania Wykonawcy.  

18. W przypadku zmiany oferty Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia, określając 

zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty Wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub 

innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie: 

 

 

 

Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz podpis Wykonawcy.  

19. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, 

zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim przypadku Wykonawca oznacza informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa - nie udostępniać”. Wykonawca nie może 

„Oferta złożona w przetargu nieograniczonym  
na zakup i dostawę oleju napędowego” 

 
Nie otwierać przed 20.02.2018 r. godz. 11:30” 

 

„Oświadczenie o wycofaniu oferty złożonej w przetargu nieograniczonym  
na zakup i dostawę oleju napędowego 

 
Nie otwierać przed 20.02. 2018 r. godz. 11:30” 

„Oświadczenie o zmianie oferty złożonej w przetargu nieograniczonym  
na zakup i dostawa oleju napędowego 

 
Nie otwierać przed 20.02.2018 r. godz. 11:30” 
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zastrzec nazwy (firmy) oraz jego adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu 

wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w jego ofercie. 

20. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 

21. Wykonawca może złożyć jedną ofertę jedną lub wszystkie części przedmiotu zamówienia. 

22. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.  

23. W przypadku nieprawidłowego opisania, zaadresowania lub zamknięcia opakowania oferty, Zamawiający 

nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie oferty (przesyłki) i jej przedterminowe otwarcie. Oferta 

taka nie weźmie udziału w postępowaniu. 

 

 

 

 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (sekretariat)  tj. Komunikacja Gminy Tarnowo Podgórne 

TPBUS Sp. z o.o., ul. Rokietnicka 23, 62-080 Tarnowo Podgórne do dnia 20.02.2018 roku, do godz. 

11:00. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (salka konferencyjna )  w dniu 20.02.2018 roku, o godz. 

11:30. 

3. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty   

w miejsce wskazane w pkt 1 niniejszego Rozdziału SIWZ, a nie data jej nadania przesyłką pocztową czy 

kurierską. 

4. Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji przez Zamawiającego upoważnionego. 

Koperta lub inne opakowanie, w którym będzie złożona oferta zostanie opatrzona numerem według kolejności 

składania ofert oraz terminem jej złożenia, a Wykonawca otrzyma potwierdzenie złożenia oferty wraz  

z informacją o terminie jej złożenia.  

5. Otwarcie ofert jest jawne. 

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający upoważniony podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach.  

7. Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający upoważniony zamieszcza na 

stronie internetowej informacje dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

Rozdział 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.  
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8. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po 

upływie terminu do wniesienia odwołania.  

 

 

1. W celu ustalenia ceny oferty od Wykonawców wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się  

z niniejszą SIWZ (wraz z Załącznikami), charakteryzującymi przedmiot zamówienia. 

2. Wykonawca przedstawi cenę  w sposób określony w formularzu ofertowym i cenowym (Załączniki nr 

2 i 3 do SIWZ). 

3.  Cena ta musi uwzględniać wszystkie wymagania SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie 

Wykonawca, przez cały okres realizacji zamówienia, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.  

4.  W podanej cenie powinien być wliczony obowiązujący podatek VAT, cena powinna również zawierać 

w sobie ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę. 

5.  Cena ta musi być podana w złotych polskich (PLN) cyfrowo i słownie, z dokładnością podaną w 

setnych częściach złotego, tj. do drugiego miejsca po przecinku, zgodnie z zasadami rachunkowości. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca poda cenę oferty z dokładnością większą niż do drugiego miejsca po 

przecinku lub dokona nieprawidłowego zaokrąglenia, to ten sposób wyliczenia ceny zostanie uznany za 

oczywistą omyłkę rachunkową. Zamawiający dokona przeliczenia podanej w ofercie ceny do dwóch 

miejsc po przecinku, stosując następującą zasadę: podane w ofercie kwoty zostaną zaokrąglone do 

pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza zostaną pominięte, a końcówki 0,5 grosza i 

wyższe zostaną zaokrąglone do l grosza. 

7.  Zamawiający upoważniony poprawi oczywiste omyłki rachunkowe w ofercie i uwzględni konsekwencje 

rachunkowe dokonanych poprawek. 

8.   Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i 

usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, 

informuje Zamawiającego upoważnionego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę usługi, której świadczenie będzie 

prowadzić do jego powstania, oraz wskazując jej wartość bez kwoty podatku. 

9.  Sposób kalkulacji ceny dostaw paliw realizowanych w okresie obowiązywania umowy: 

a) w celu określenia ceny paliw dostarczanych w okresie obowiązywania umowy wprowadza 
się współczynnik cenowy będący stosunkiem ceny paliw Wykonawcy do ceny paliwa PKN 
ORLEN dzień 15 lutego 2018 r. (Współczynnik cenowy należy wyliczyć do czterech miejsc 
po przecinku). 

           Cw 
Wc  = ...... 
           Co 
 

Rozdział 12.  Opis sposobu obliczenia ceny. 



 
 

Strona 28 z 36 

gdzie:   
Wc   -  współczynnik cenowy,  
Cw - cena jednostkowa paliwa (netto) oferowana przez Wykonawcę w PLN za 1000  
         litrów w temperaturze referencyjnej + 15 º C, 
Co - cen hurtowa paliwa (netto) w dostawach kolejowych PKN ORLEN opublikowana w dniu 15 
        Lutego 2018 r. 

b) cena jednostkowa dostarczanego paliwa w okresie obowiązywania umowy nie może 
przekroczyć wartości iloczynu ceny palia PKN ORLEN, publikowanej codziennie w 
Internecie aktualnej na dzień dostawy i współczynnika cenowego wybranego Wykonawcy 
Cw na dzień dostawy = Co na dzień dostawy  x Wc.  

Współczynnik cenowy będzie wartością stałą i będzie stosowany w całym okresie 
obowiązywania umowy.   

 

 

 

 

 

1.  Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych 

kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia. 

2. Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.  

3.  Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryteria oceny ofert: 

3.1. Kryterium „Cena ofertowa”: 

a) Znaczenie kryterium – 100 pkt (100%); 

b) Opis sposobu oceny ofert według kryterium „Ceny ofertowej”: 

W przedmiotowym kryterium oceniana będzie cena ofertowa brutto, podana przez Wykonawcę  

w formularzu ofertowym. Maksymalną liczę punktów otrzyma oferta z najniższą ceną ofertową (100 

pkt).  

 

 

Pozostałe oferty zostaną ocenione wg następującego wzoru: 

    Cn  
                     C = ---------- x 100 pkt  

    Cb 

        gdzie:  

        C – oznacza ilość punktów uzyskanych w kryterium „Cena ofertowa”; 

        Cn – oznacza najniższą cenę ofertową brutto spośród ocenianych oferty; 

Rozdział 13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze                            

oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.  
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        Cb – oznacza cenę ofertową brutto oferty badanej; 

4. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg wzoru wskazanego w pkt. 

3.1. lit. b) 

5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku. Najwyższa suma liczby punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach oceny 

ofert wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.  

6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp, oraz w  niniejszej SIWZ i zostanie oceniona jako 

najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

7. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 

złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych (art. 91 ust. 4 ustawy Pzp). 

8. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane  

w złożonych ofertach.  

9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.  

 

  

 
 

1. Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę 

wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są 

miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

b) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach,  

o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności lub braku spełniania 

wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 

d) unieważnieniu postępowania, 

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

2. Wykonawcy, który złożył wybraną ofertę, Zamawiający określi miejsce i termin zawarcia umowy.  

3. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt 1 lit. a) i d) niniejszego Rozdziału SIWZ, na 

stronie internetowej www..bip.tpbus.com.pl/przetargi.  

4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp,  

w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 

Rozdział 14. Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
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oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 

15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (np. pocztą). Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie 

Zamawiającego. 

5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów,  

o których mowa w pkt 4 powyżej niniejszego Rozdziału SIWZ, jeżeli w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia złożono tylko jedną ofertę.  

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, 

bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia 

postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 

7. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, 

Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy 

regulującej współpracę tych Wykonawców, zawierającą w swojej treści minimum następujące 

postanowienia: 

a) określenie stron umowy; 

b) zobowiązanie do realizacji przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem 

przedmiot zamówienia; 

c) określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu pozostałych (lider) 

przy realizacji ww. zamówienia, wskazanie osoby pełnomocnika oraz zakresu jego pełnomocnictwa; 

d) oznaczenie czasu trwania współpracy Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie, 

obejmującego minimum okres realizacji przedmiotu zamówienia; 

e) role i zadania każdego z Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie; 

f) stwierdzenie solidarnej odpowiedzialności każdego członka konsorcjum wobec Zamawiającego,  

w trakcie realizacji zamówienia jak i z tytułu rękojmi i udzielonej gwarancji; 

g) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego 

członków do czasu wykonania zamówienia; 

h) lider jest uprawniony do otrzymywania płatności; 

i) wskazanie, iż zapłata dokonana na rzecz lidera zwalnia Zamawiającego z długu względem 

Wykonawców; 

j) lider ma prawo do zaciągania zobowiązań i otrzymywania instrukcji dla i w imieniu wszystkich 

stron (partnerów); 

k) numery i nazwy rachunków bankowych, na które będą dokonywane płatności z tytułu realizacji 

przedmiotowej Umowy,  

l) zakaz zmian w umowie regulującej współpracę Wykonawców, bez zgody Zamawiającego.  

               Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej regulującej współpracę lub umowy zawartej pod 

warunkiem zawieszającym. 
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8. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty 

potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać  

z dokumentów załączonych do oferty.  

9. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ. Dla 

każdego podmiotu wskazanego w Załączniku nr 10 do SIWZ zostanie podpisana indywidualna 

umowa z Wykonawcą wg wzoru Zamawiającego stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ. 

10. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 

11. Wykonawca w całym okresie obowiązywania Umowy zobowiązany jest do posiadania ważnej umowy 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej  

z przedmiotem zamówienia.  

 

 

 

.  

 

1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego upoważnionego za ofertę 

najkorzystniejszą, zostaną podpisane umowy zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 8 do 

SIWZ. Każdy z podmiotów wskazanych w Załączniku nr 10 do SIWZ podpisze indywidualną 

umowę, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ. 

  2. Wraz z niniejszą SIWZ, Wykonawca otrzymał od Zamawiającego upoważnionego wzór umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, stanowiący Załącznik nr 8 do SIWZ, który będzie obowiązywał 

podmioty wskazane w Załączniku nr 10 do SIWZ. 

3. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego: 

3.1. Do umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy Ustawy nie stanowią inaczej. 

3.2. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej. 

3.3. Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie 

do informacji publicznej. 

3.4. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym  

w ofercie.  

3.5. Okres realizacji umowy wskazany jest w Rozdziale 3 SIWZ. 

3.6. Umowa podlega unieważnieniu: 

1) jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 ust. 1 ustawy Pzp; 

2) w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, z uwzględnieniem art. 144 ustawy Pzp.  

4.   Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej Umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, 

których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy: 

4.1. Zmiana terminu dostawy: 

1) zmiany spowodowane siłą wyższą, w tym klęskami żywiołowymi, warunkami atmosferycznymi 

uniemożliwiającymi zrealizowanie dostawy w terminie, 

Rozdział 15. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści  zawieranej umowy w sprawie  

                      zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od  

                      Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.  
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2) zmiany będące następstwem okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, w 

szczególności wstrzymanie dostawy, 

3) zmiany będące wynikiem czasowego wstrzymania produkcji towarów lub braków towarów na 

polskim rynku będących przedmiotem umowy, w tym będące następstwem działania organów 

administracji publicznej, 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 1) -3) termin 

dostawy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do należytego jej wykonania, nie 

dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 

4.2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia: 

1) zmiany spowodowane nie wykupieniem pełnej ilości towarów. W powyższym przypadku umowa 

może zostać przedłużona do czasu wykupienia pełnej ilości towarów określonych w umowie. 

4.3. Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy: 

1) zmiany spowodowane wzrostem albo zmniejszeniem stawki VAT lub podatku akcyzowego. Jeśli 

zmiana stawki VAT lub podatku akcyzowego będzie powodować zwiększenie kosztów towarów po 

stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy 

o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT  lub podatku akcyzowego zapłaconego przez 

Wykonawcę. Jeśli zmiana stawki VAT lub podatku akcyzowego będzie powodować zmniejszenie 

kosztów towarów po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia 

wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT lub podatku akcyzowego 

zapłaconego przez Wykonawcę. 

 

5.  Poza przypadkami wymienionymi w pkt. 3 i 4 niniejszego Rozdziału SIWZ zakazuje się istotnych zmian 

postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru 

Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności, o których mowa w art. 

144 ust. 1 ustawy Pzp: 

1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw od dotychczasowego wykonawcy, 

nieobjętych zamówieniem podstawowym, on ile stały niezbędne i zostały spełnione łącznie 

następujące warunki: 

a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 

technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, 

usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie 

kosztów dla Zamawiającego, 

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 

pierwotnie w umowie. 

2) zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, 

działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 

b) wartość zamiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie  

w umowie. 

3) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca: 
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a) na podstawie postanowień umownych zawartych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, 

b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 

dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia 

warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz 

nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 

c) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego 

podwykonawców. 

4)  zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp, 

  5) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp i jest mniejsza od 10 % wartości zamówienia określonej 

pierwotnie w umowie. 

6.  Warunki wprowadzenia zmiany do zawartej Umowy: 

6.1. Strona występująca o zmianę postanowień Umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia  

okoliczności, o których mowa powyżej. 

6.2. Wniosek o zmianę postanowień Umowy musi być wyrażony na piśmie. 

8.3.    Złożony wniosek przez stronę inicjującą zmianę musi zawierać: 

 a) opis propozycji zmiany, 

 b) uzasadnienie zmiany, 

 c) opis wpływu zmiany na warunki realizacji Umowy. 

8.4. Zmiana Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

 

 

 

 

16.1.    Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy przysługują Wykonawcy, a także innemu 

podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu ww. zamówienia oraz poniósł lub może ponieść 

szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy. 

16.2. Środkami ochrony prawnej jest odwołanie (art. 180-198 Ustawy) oraz skarga do sądu  

(art. 198a –198g Ustawy). 

16.3.  Wartość szacunkowa prowadzonego postępowania jest większa niż kwoty określone  

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy. 

16.4. Zgodnie z przepisem art. 182 ust. 1 pkt. 1 Ustawy odwołanie wnosi się w terminie 10 dni  

od przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli 

zostały przesłane w sposób określony w art.180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni- jeżeli 

zostały przesłane w inny sposób . 

16.5.  Zgodnie z przepisem art. 182 ust. 3 Ustawy odwołanie wobec czynności innych niż określone 

powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej 

staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego 

Rozdział 16. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

                            postępowania o udzielenie zamówienia.  
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wniesienia. 

16.7. Zgodnie z przepisem art. 198 b ust. 2 Ustawy Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa  Izby w 

terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi 

skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 

23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 ze zm.) jest równoznaczne z jej 

wniesieniem. 

 

 

1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców (zob. Cześć II 

Sekcja D formularza jednolitego dokumentu).  

2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa 

także dla każdego z tych podwykonawców odrębny formularz jednolitego dokumentu, zawierający 

informacje wymagane w Części II Sekcja A i B, w Części III Sekcja A, B, C, D, Część IV Sekcja 

α oraz w Części VI.  

     3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.  

4. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działanie lub uchybienia każdego podwykonawcy, 

jego przedstawicieli lub pracowników, tak, jakby to były działania lub uchybienia Wykonawcy. 

5. Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień Umowy. 

6. Umowa między Wykonawcą a podwykonawcą musi być zawarta zgodnie z odpowiednimi 

przepisami Kodeksu cywilnego. 

7. W przypadku zamiaru zawarcia umowy z podwykonawcą, Wykonawca będzie zobowiązany do 

uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego w następującym trybie: 

 Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wniosek wraz z projektem umowy  

z podwykonawcą. 

 W terminie do 7 dni od dnia przedstawienia wniosku Wykonawcy, Zamawiający udzieli na 

piśmie zgody na zawarcie umowy albo podając uzasadnienie – zgłosi sprzeciw, lub zastrzeżenia 

do umowy. 

 Zgłoszenie w powyższym terminie sprzeciwu lub zastrzeżeń przez Zamawiającego do 

proponowanej umowy będzie równoznaczne z odmową udzielenia zgody. 

 W przypadku odmowy Wykonawca ponownie przedstawi projekt umowy z podwykonawcą  

w powyższym trybie, uwzględniający zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca zapewni, aby wszystkie umowy z podwykonawcami zostały sporządzone na piśmie  

Rozdział 17. Podwykonawcy. 
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i przekaże Zamawiającemu kopię każdej umowy z podwykonawcą niezwłocznie, lecz nie później 

niż do 7 dni od daty jej zawarcia. 

9.  Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z podwykonawcami bez 

wymaganej zgody Zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające, będą obciążały wyłącznie 

Wykonawcę. 

5. Umowa z podwykonawcą będzie uważana za zatwierdzoną przez Zamawiającego, jeśli w terminie 

7 dni od dnia przedstawienia projektu umowy wraz z wnioskiem o zatwierdzenie, Zamawiający nie 

zgłosi sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy. 

11.  Powyższy tryb działania będzie miał zastosowanie do wszelkich zmian, uzupełnień oraz aneksów 

do umów z podwykonawcami. 

12. Każdy projekt umowy z podwykonawcą musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące: 

a) zakresu prac przewidzianego do wykonania, 

b) terminów realizacji, 

c) wynagrodzenia i terminów płatności, 

d) rozwiązania umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

13.  Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia.  

14. W przypadku realizacji przedmiotowego zadania z udziałem podwykonawców, Wykonawca wraz z 

fakturą musi złożyć w stosunku do każdego Podwykonawcy jeden z wymienionych poniżej 

dokumentów: 

a) Potwierdzone przez Podwykonawcę oświadczenie Wykonawcy, że zapłata za usługi, które są 

sprzedawane   daną fakturą, a zostały wykonane przez tego Podwykonawcę, została uregulowana. 

b) Polecenia cesji na rzecz Podwykonawcy wraz z załączeniem nieuregulowanej kopii faktury 

otrzymanej od tego Podwykonawcy. W takim przypadku Zamawiający zapłaci należność 

przypadającą Podwykonawcy bezpośrednio na jego konto z zachowaniem terminu i zasad płatności 

jak dla Wykonawcy, a należność pozostała zostanie przekazana na konto Wykonawcy.   

c) Potwierdzone przez Podwykonawcę oświadczenie Wykonawcy, że usługi, które są sprzedawane 

daną fakturą zostały wykonane bez udziału tego Podwykonawcy. 

Brak złożenia przez Wykonawcę jednego z w/w dokumentów w stosunku do każdego Podwykonawcy 

będzie podstawą do odmowy przyjęcia przez Zamawiającego faktury od Wykonawcy. 
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Następujące załączniki stanowią integralną część niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

 

Załącznik nr 1:  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części I i Części II: 

Załącznik nr 2:  Formularz ofertowy (składa każdy Wykonawca wraz z ofertą).  

Załącznik nr 3: Formularz cenowy (składa każdy Wykonawca wraz z ofertą).  

Załącznik nr 4:          Jednolity dokument w formacie .DOC - wersja edytowalna (składa każdy Wykonawca 

wraz z ofertą).  

Załącznik nr 5:            Jednolity dokument w formacie .PDF. 

Załącznik nr 6:            Instrukcja wypełniania jednolitego dokumentu. 

Załącznik nr 7:      Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (składa każdy 

Wykonawca, bez wezwania, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 

internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp).  

Załącznik nr 8:           Wzór Umowy. 

Załącznik nr 9:    Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126). 

Załącznik nr 10:      Lista podmiotów na rzecz i w imieniu których działa Zamawiający upoważniony w 

ramach postępowania. 

Załącznik nr 11:           Wykaz dostaw. 
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Rozdział 18. Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

 


